X Jornada del cineclubisme català
a Ribes de Freser
24-25 octubre 2015
Els Amics del Cinema de la Vall de Ribes són el cineclub amfitrió de la trobada anual dels
cineclubs federats, conjuntament amb la Federació catalana de cineclubs organitzen la
jornada d'enguany en la qual també tindrà cabuda l'oci i la vida familiar.
Hem aconseguit descomptes per poder venir el dia abans i passar el cap de setmana per
gaudir de l'entorn natural i del patrimoni cultural de la Vall de Ribes.
Esperem que vingueu amb família i acompanyats i que a banda de fer cineclubisme, us ho
passeu bé.

Preus allotjament especials per a cineclubistes
HOTEL TERRALTA
• Allotjament i esmorzar en habitació doble per persona – 30€ (bon esmorzar, és bufet).
• Allotjament i esmorzar en habitació doble per persona – 50€ (bon esmorzar, és bufet).
• Mitjà pensió en habitació doble, per persona 44 euros.
• Mitjà pensió en habitació individual, per persona 64 euros.
RESERVES
Cada cineclubista en funció de si porta familia o acompanyats cal que faci la reserva de
l’allotjament per divendres, dissatbte o ambdós dies directament a l’Hotel Terralta (amb
descompte) o a un altre allotjament que es desitgi.
(NOTA: Cal comentar que sou assistents a la jornada de cineclubs per tenir el descompte)
HOTEL TERRALTA
www.hotelterralta.com
El Baell, 17534 Campelles, Girona
972 72 73 50
Com arribar

PROGRAMA
Dissabte 24 d’octubre
ESPAI: Cinema Catalunya. C/Major 19 de Ribes de Freser
Aparcament a 10 minuts caminant, a l’Oficina de Turisme --- Com arribar
10:00 – 10:45

Benviguda als cineclubistes + esmorzar
al Bar del Cinema Catalunya (1r pis)

10:45

Presentació dels cineclubistes

11:00

Assemblea General de la Federació catalana de cineclubs.
Recordeu que enguany hi ha renovació de Junta.

14:00

Finalització de l’Assemblea.
Trasllat a l’Hotel Terralta d’El Baell.

14:30

Dinar a l’Hotel Terralta. Preu menú 14 €

16:30

Finalització dinar i trasllat a Ribes de Freser

17:00

Sessió formativa per cineclubs al Cinema Catalunya

18:30

Finalització sessió formativa.

19:00

Projecció del film: “Un món que no és el nostre”
“Cinemes àrabs en ruta”
Projeccions itinerants de la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de
Catalunya
"Un món que no és el nostre" (Alam laysa lana). Direcció, guió i
fotografia: Mahdi Fleifel
Un món que no és el nostre és un retrat íntim, sovint humorístic, de tres
generacions a l’exili al camp de refugiats d’Ein El-Helweh, al sud del
Líban. A partir d'una gran quantitat de documents personals, arxius
familiars, i filmacions històriques, la pel·lícula és un estudi sensible
sobre el sentit de pertinença, l'amistat i la família. Filmada durant més
de vint anys per diferents membres de la mateixa família, Un món que
no és el nostre, és més que un retrat familiar; és un intent per preservar
el s’està oblidant i subratllar el que no hauria de ser mai esborrat de la
memòria col.lectiva.

20:30

Finalització de la jornada.

Diumenge 25 d’octubre
10:00

Trobada dels cineclubistes, amics i acompanyants a l’estació del
Cremallera de Ribes Vila
(hi ha aparcament) --- Com arribar

10:00

Ruta peu i visita guiada amb l’historiador Miquel Sitjar per Ribes de
Freser

11:00

Pujada a Vall de Núria amb el Cremallera. Visita guiada a la Sala
Estatut de Catalunya, Santuari i elements simbòlics de Núria: La creu, la
campana i l’olla, La Verge i Sant Gil.
http://www.valldenuria.cat/estiu/

13:30

Dinar a Vall de Núria. Temps lliure. Cadascú pel seu compte.

16:40

Baixada a Ribes de Freser

17:22

Comiat i finalització de les jornades

Preu 6 € visita guiada per persona i 11 € pujada i baixada en Cremallera a Vall de Núria
(preu de grup aproximant 50% de descompte sobre tarifa normal)

Horaris Cremallera de Núria:
http://www.valldenuria.cat/content/pdf/diptictarifesvdn_estiu15_aaff2.pdf
Horaris RENFE:
http://rodalies.gencat.cat/web/.content/pdf/horaris/r3.pdf
Telèfons de contacte:
Joaquim Roqué (FCC i Amics del Cinema de la Vall de Ribes): 656 325 582.
Olga Iglesias (FCC) 680164486

